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Aedes nv – België – Gevolmachtigde onderschrijver    
 
 

Dit informatiedocument is bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document 

is niet individueel op uw specifieke behoeften afgestemd en de informatie die het bevat, is niet uitputtend. De exacte omvang van de waarborgen 

en van wat niet is verzekerd, is uitvoerig in de algemene voorwaarden van de overeenkomst beschreven. Wenst u meer informatie over de gekozen 

verzekering en uw verplichtingen? Raadpleeg dan de precontractuele en contractuele voorwaarden van deze verzekering.  

 

Om welk type verzekering gaat het?  
 

Het Pn1-product is technisch verzekerd door AXA BELGIUM. De Pn1-verzekering rechtsbijstand auto is een verzekering waarvoor wij ons ertoe 

verbinden om u binnen de contractuele beperkingen diensten te verlenen en de kosten te dragen (deskundige, deurwaarder, advocaat, enz.) Zodat 

u wat het motorrijtuig in kwestie betreft bepaalde rechten kunt doen gelden, al dan niet via een administratieve, gerechtelijke of andere procedure.  

Wij staan u bij en helpen u een oplossing te vinden voor uw geschil. We geven de voorkeur aan een minnelijke oplossing en leggen u alle mogelijke 

voorstellen in die optiek voor.  
 

 

Wat is verzekerd? 
 

- Pn1 biedt u de meeste uitgebreide waarborg 'rechtsbijstand 

auto' op de markt: Op eenvoudig verzoek passen wij ons aan 

aan elke overeenkomst 'rechtsbijstand auto' gesloten met een 

andere Belgische maatschappij die een uitgebreidere regeling 

van het schadegeval biedt. 

- Drie mogelijke formules om één of meer landmotorrijtuigen te 

verzekeren:  

o Formule 'voertuig': dekking voor één in de 

overeenkomst bepaald voertuig 

o Formule 'gezin': dekking voor alle voertuigen van een 

gezin 

o Formule 'wagenpark': dekking voor alle voertuigen 

die u bezit, zelfs als rechtspersoon 

De dekking wordt kosteloos uitgebreid tot aanhangwagens en 

caravans die door verzekerde voertuigen worden gesleept, en tot 

vervangauto's of voertuigen van een derde die af en toe door 

een verzekerde wordt bestuurd. 

- Is gedekt:  

✓ burgerlijke of strafrechtelijke verdediging en het burgerlijk 

rechtsmiddel van buitencontractuele aard;   

✓ insolventie van de aansprakelijke derde die bij vonnis is 

veroordeeld, behalve in geval van diefstal, poging tot diefstal, 

inbraak of vandalisme;   

✓ voorschot bij een ongeval in recht;  

✓ contractueel geschil met betrekking tot het verzekerde voertuig;  

✓ strafrechtelijke borgsom vereist door buitenlandse autoriteiten 

voor de vrijlating van de verzekerde;  

✓ repatriëring van het voertuig;  

✓ psychologische bijstand. 

Onderstaande lijst is niet uitputtend. Raadpleeg de algemene 

en/of bijzondere voorwaarden voor meer details. 

 

 

Wat is niet verzekerd?  
 

Onderstaande lijst is niet uitputtend. Raadpleeg de algemene 

en/of bijzondere voorwaarden voor meer details. 

 

Is uitgesloten:  

 Schade die het gevolg is van een opzettelijke daad of een 

ernstige fout (zoals opzettelijke slagen of verwondingen, 

fraude en/of oplichting, misbruik van vertrouwen, diefstal, 

geweld, agressie of vandalisme) van de verzekerde. 

 Schade die het gevolg is van roekeloos en manifest gevaarlijk 

gedrag (zoals vechtpartijen, weddenschappen of 

uitdagingen, deelneming aan een race of een snelheids-, 

regelmatigheids - of behendigheidswedstrijd).  

 Vorderingen die betrekking hebben op de huidige polis 

'rechtsbijstand'.  

 Vorderingen die verband houden met de rechten van derden 

die de verzekerde voor zichzelf inroept.  

 De betaling van gerechtelijke, fiscale, transactionele en 

administratie boeten.  

 Kosten en erelonen voor stappen en verplichtingen zonder 

onze voorafgaande toestemming, tenzij er hoogdringendheid 

mee was gemoeid.   

 Vorderingen die betrekking hebben op niet betaalde premies.  

 Schade opgelopen terwijl de waarborg was opgeschort.  

Zijn er 

dekkingsbeperkingen?  
 

!  Uitkeringsplafond: 150.000 euro per schadegeval, behalve 

voor sommige meer beperkte waarborgen: 

- voor insolventie van derden: 30.000 euro 

- voor voorschotten bij lichamelijke schade: 90 % van het 

onbetwiste bedrag met een maximum van 50.000 euro 

- voor de borgsom: 30.000 euro 

- voor de repatriëring van het voertuig (aanvullende 

waarborg): 30.000 euro 

- voor psychologische bijstand: 1250 euro 
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Waar ben ik gedekt?  
 

✓ De waarborg 'rechtsbijstand' geldt wereldwijd.  

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  
  

• Bij het sluiten van de overeenkomst moet u precies alle omstandigheden vermelden die u bekend zijn en die u redelijkerwijs moet beschouwen als 

elementen die voor ons van belang zijn om het risico in te schatten; die informatie moet juist, volledig en waarheidsgetrouw zijn. 

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst moet u ons op de hoogte brengen van iedere wijziging die het verzekerd risico op een significante en 

blijvende manier wijzigt.  

• U moet alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen.  

• In geval van schade  

- moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken; 

- moet u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na het ontstaan ervan, de schade en de exacte omstandigheden, de oorzaken, de omvang 

ervan en de identiteit van de tegenpartijen, slachtoffers en mogelijke getuigen melden;  

- moet u meewerken aan de afhandeling van het schadegeval en ons en iedereen die zich bezighoudt met het afhandelen van het schadegeval, alle 

nuttige informatie en documenten bezorgen. 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  
 

U bent verplicht de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging.  

U kunt de premie ook maandelijks zonder bijpremie betalen via domiciliëring.  

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  
 

De looptijd, de jaarlijkse vervaldatum en de datum waarop de verzekering ingaat, staan in de bijzondere voorwaarden vermeld. De overeenkomst wordt gesloten 

voor een looptijd van één jaar en wordt stilzwijgend telkens met een jaar verlengd wanneer geen bezwaar werd aangetekend.  

 

Hoe kan ik de overeenkomst opzeggen?  
 

U kunt uw verzekeringsovereenkomst uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum opzeggen.  

Het opzeggen moet gebeuren met een aangetekend schrijven, een deurwaardersexploot of door afgifte van een opzegbrief met ontvangstbevestiging.  
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Gevolmachtigde onderschrijver, ingeschreven bij de FSMA (het controleorgaan voor verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen – Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel). 

Het risico is technisch verzekerd door AXA BELGIUM, 1000 Brussel, Troonplein 1 – RPR Brussel – BE 0404.483.367 – www.axa.be - Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0039, onder toezicht van de Nationale 

Bank van Belgïe, de Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel.   
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